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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur  penulis sampaikan rasa syukur ke hadirat Allah Swt. karena 

dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Pronomina Bahasa Batak Mandailing Dialek Desa Paraman 

Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera 

Barat” sebagaimana mestinya. Selawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang 

penuh ilmu pengetahuan.  

Skripsi ini untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan 

Strata Satu pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Penulis menyadari penulisan 

skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Drs. Alzaber, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Islam Riau, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian; 

2. Muhammad Mukhlis, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, sekaligus sebagai pembimbing pendamping, yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian; 
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3. Ermawati. S, S.Pd., M.A. selaku pembimbing utama yang telah  meluangkan 

waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan 

proposal ini; 

4. seluruh dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan 

ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan sehingga dapat penulis 

aplikasikan dalam penulisan proposal ini; 

5. teristimewa untuk ayahanda Bulkhaini dan ibunda Darmailis yang telah memberi 

dorongan, semangat dan kasih sayang baik moril maupun materil sehingga 

penulis dapat menyelesaikan proposal ini; 

6. teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat kepada penulis, 

yang tidak bisa penulis sebutkan. 

Skripsi ini telah penulis selesaikan dengan semaksimal mungkin. Apabila 

terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, maka penulis menerima kritik 

dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa 

yang akan datang. Atas bantuan yang diberikan semua pihak, akhirnya penulis 

ucapkan terima kasih. 

Pekanbaru, April  2017 
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